
 

 

ישראלהחזרת מדענים לל -ש יצחק שמיר"ע המלג  
(2018)משרד המדע  - דוקטורט פוסטמשתלמים לל   

 
משמש ככלי עזר בלבד ואין בו כדי להחליף את ההנחיות וה"קול קורא" כפי שפורסמו על ידי  דף הנחיות זה

 . המשרדשפורסם על ידי  "קול קורא"את הבעיון יש לקרוא . והטכנולוגיהמשרד המדע 

 
 2018ביולי  1ראשון, יום  :תאריך ההגשה האוניברסיטאי

 
לתשומת לבכם תאריך זה שונה מהתאריך המופיע ב"קול קורא". תאריך ההגשה האוניברסיטאי הפנימי הוא 

 התאריך המחייב והסופי. 
 

אל למדור קרנות ומלגות   בדוא"ליש להעביר את כלל המסמכים הדרושים  :אופן ההגשה

danaav@tauex.tau.ac.il  
 

  מניסיון של שנים קודמות מומלץ להעביר את הקבצים טרם המועד הסופי על מנת לוודא כי כל
 החומר מוכן להגשה. 

 
 :שליחת המסמכים בדוא"ל

 

ובגופן אנגלית  12בגופן עברית אריאל  ולהגישם. MB8קבצים שגודלם הכולל לא יעלה על  חמישהיש לצרף 
Times New Roman -12  1.5ובמרווח שורות מינימלי של. 

 
 על הקבצים להיות מסודרים באופן הבא )במדויק(:

 
 : טופס בקשה 1קובץ מס' 

  בפורמטpdf  או בפורמטWord )לא סרוק( 
 

 
 תכנית המחקר באנגלית : 2קובץ מס' 

 

  פורמטpdf  אוword – לא סרוק. 

  ניתן לצרף בנוסף נספח עם (. רשימת פרסומים, ובנוסף רשימה ביבליוגרפית)עמודי תוכן  5עד

 .גרפים או תמונות

 
 (בעברית ובאנגלית)תקציר המחקר : 3קובץ מס' 
 

  פורמטpdf  אוword – לא סרוק. 

  מילים לתקציר 200עד 
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 מסמכים אישיים :4מס'  קובץ

 
 

אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה צילום תעודת זהות / מסמך המעיד על היות המציג  .1
 )כמוגדר במשרד הפנים(.

 אישור תכנית המחקר ע"י המנחה. .2
 אישור המעיד על סיום התואר השלישי. .3
 דוקטורלית בחו"ל.-אישור מעסיק או אישור לימודים על השתלמות פוסט .4
 חודשים. 12-הצהרה על היותו של המשתלם בחו"ל למעלה מ .5
 קורות חיים. .6
 תעודות של תארים אקדמיים.העתקי  .7
 .במקרה של ניסויים קליניים בבני אדם, בעלי חיים, צמחים מהונדסים, או בבתי ספר -ועדות אישורי  .8

 
 
 מכתבי המלצה:: 5' קובץ מס

 
  כאשר ניתן כי אחת מהן תהיה מטעם , המלצות 2נדרשות מינימום )מכתבי המלצה על המשתלם

)חוקר אשר אינו  pdfההמלצות יישלחו כקובץ אחד סרוק או כקובץ  (. המנחה הישיר של המשתלם
המדור   הבקשה ישלח את המלצתו ישירות אל יר את קובץ ההמלצות באמצעות מגישמעוניין להעב

 (.danaav@tauex.tau.ac.ilבכתובת: 
 
 

 :לתנאים המופיעים ב"קול קורא" ובכללם םנא תשומת לבכ
 

  .המשתלם יקדיש את עיקר זמנו למחקר שאושר לו במסגרת ההסכם .א
  .ב
ת הקבועה שעות במהלך תקופת ההתקשרו 100של יבצע פעילות התנדבותית בהיקף המשתלם  .ג

 בהסכם. 
 

 אין המשתלם רשאי לקבל מימון ממשלתי נוסף. .ד
 

 .הפרויקטהמשתלם רשאי לקבל מענקי מחקר לביצוע  .ה
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